
ΕΜΦΡΑΓΜΑΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕΜΕ
ΑΝΑΣΠΑΣΗΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ST ST ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ



ΟΟ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ

nn ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: : 
ΔυναμικόςΔυναμικός ιστόςιστός μεμε
πρωταρχικόπρωταρχικό ρόλορόλο
στηνστην ομοιστασίαομοιστασία τουτου
καρδιαγγειακούκαρδιαγγειακού
συστήματοςσυστήματος.   .   
ΣυνθέτειΣυνθέτει -- εκκρίνειεκκρίνει
ουσίεςουσίες μεμε αυτοκρινήαυτοκρινή , , 
παρακρινήπαρακρινή ,  ,  
ενδοκρινήενδοκρινή δράσηδράση..



ΚΥΡΙΕΣΚΥΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟΑΠΟ
ΤΟΤΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΕΝΔΟΘΗΛΙΟ

nn ΑγγειοδιασταλτικέςΑγγειοδιασταλτικές

nn ΑγγειοσυσπαστικέςΑγγειοσυσπαστικές

nn ΑντιθρομβωτικέςΑντιθρομβωτικές

nn ΠροθρομβωτικέςΠροθρομβωτικές

nn ΜόριαΜόρια προσκόλλησηςπροσκόλλησης

nn ΧημειοτακτικήΧημειοτακτική πρωτείνηπρωτείνη
μονοκυττάρωνμονοκυττάρων

nn ΚυτταροκίνεςΚυτταροκίνες

nn NO NO , PGI2 , B, PGI2 , Bραδυκινίνηραδυκινίνη

nn ΕΤΕΤ--11,,ΤΧΑΤΧΑ2, 2, PGH2,PGH2,ΑγγειΑγγειooτασίνητασίνηIIII

nn ΝΟΝΟ , , tt--PA, HPA, Hπαρίνεςπαρίνες, , PGI2PGI2

nn PAIPAI--1 , 1 , vWFvWF, I, Iστικόςστικός παράγονταςπαράγοντας

nn VCAMVCAM--1, ICAM1, ICAM--11

nn MCPMCP--11

nn TNF , ITNF , Iντερλευκίνεςντερλευκίνες



ΚΥΡΙΕΣΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ

üü ΡΥΘΜΙΣΗΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥΤΟΝΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΡΟΗΣΡΟΗΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ..

üü ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ..

üü ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ/ / 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝΤΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ..



ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚαταστάσειςΚαταστάσεις στιςστις οποίεςοποίες έχουνέχουν διαταραχθείδιαταραχθεί οιοι
ρυθμιστικέςρυθμιστικές λειτουργίεςλειτουργίες τωντων ενδοθηλιακώνενδοθηλιακών
κυττάρωνκυττάρων μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα::

ØØ ΝαΝα υπερισχύουνυπερισχύουν οιοι παράγοντεςπαράγοντες μεμε
αγγειοσυσπαστικήαγγειοσυσπαστική καικαι προθρομβωτικήπροθρομβωτική δράσηδράση..

ØØ ΝαΝα αυξάνεταιαυξάνεται ηη σύνθεσησύνθεση χημειοτακτικώνχημειοτακτικών ουσιώνουσιών, , 
μορίωνμορίων προσκόλλησηςπροσκόλλησης καικαι κυτταροκινώνκυτταροκινών..



ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ--ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ--ΕΞΕΛΙΞΗΕΞΕΛΙΞΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΚΑΑΚΑΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ



ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ

nn ΒΛΑΒΕΣΒΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ΙΙ

§§ ΒΛΑΒΕΣΒΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ΙΙΙΙ
((ήή λιπώδειςλιπώδεις
γραμμώσειςγραμμώσεις))

§§ ΠάχυνσηΠάχυνση έσωέσω χιτώναχιτώνα..
§§ ΔιήθησηΔιήθηση αφρώδωναφρώδων
κυττάρωνκυττάρων..

§§ ΣτοιβάδεςΣτοιβάδες αφρώδωναφρώδων
κυττάρωνκυττάρων..
§§ ΔιήθησηΔιήθηση λείωνλείων μυικώνμυικών
κυττάρωνκυττάρων .               .               



ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ

nn ΒΛΑΒΕΣΒΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ΙΙΙΙΙΙ
((ήή προαθήρωμαπροαθήρωμα))

§§ ΒΛΑΒΕΣΒΛΑΒΕΣ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ ΙΙVV
((ήή αθήρωμααθήρωμα))

nn ΌπωςΌπως παραπάνωπαραπάνω..
nn εναπόθεσηεναπόθεση συνδετικούσυνδετικού
ιστούιστού..

nn εναπόθεσηεναπόθεση εξωκυττάριουεξωκυττάριου
λίπουςλίπους..

nn ΛιπώδηςΛιπώδης πυρήναςπυρήνας στονστον
έσωέσω χιτώναχιτώνα..

nn ΔιήθησηΔιήθηση απόαπό μακροφάγαμακροφάγα , , 
λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα , , λείαλεία μυικάμυικά
κύτταρακύτταρα , , μαστοκύτταραμαστοκύτταρα..



ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ

nn ΒΛΑΒΗΒΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ VV

nn ΒΛΑΒΗΒΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ VIVI

nn ΣχηματισμόςΣχηματισμός ινώδουςινώδους
κάψαςκάψας..

nn ΡήξηΡήξη βλάβηςβλάβης τύπουτύπου IV IV 
ήή VV
μεμε ενδοτοιχωματικήενδοτοιχωματική
αιμορραγίααιμορραγία καικαι//ήή
υπερκείμενουπερκείμενο θρόμβοθρόμβο..







ΜΟΝΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗΣΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗΣ

ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗΣΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑΣΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΟΥΣΙΑΣ



ΡΗΞΗΡΗΞΗ ΠΛΑΚΑΣΠΛΑΚΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΥΑΛΩΤΩΝΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΠΛΑΚΩΝΠΛΑΚΩΝ

nn ΛΕΠΤΗΛΕΠΤΗ ΙΝΩΔΗΣΙΝΩΔΗΣ ΚΑΨΑΚΑΨΑ..

nn ΠΛΟΥΣΙΕΣΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕΣΕ ΛΙΠΙΔΙΑΛΙΠΙΔΙΑ
ΚΑΙΚΑΙ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑΜΑΚΡΟΦΑΓΑ..

nn ΜΕΙΩΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥΑΡΙΘΜΟΥ
ΤΩΝΤΩΝ ΛΕΙΩΝΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝΜΥΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝΚΥΤΤΑΡΩΝ..



ΡΗΞΗΡΗΞΗ ΠΛΑΚΑΣΠΛΑΚΑΣ

nn ΣύστασηΣύσταση πλάκαςπλάκας..

nn ΑγγειοκινητικόςΑγγειοκινητικός τόνοςτόνος στεφανιαίωνστεφανιαίων..

nn ΕνδοτοιχωματικήΕνδοτοιχωματική τάσητάση..



ΧΡΟΝΙΚΗΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΕΞΕΛΙΞΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ--ΟΞΕΑΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣΥΝΔΡΟΜΑ

H H διαδικασίαδιαδικασία τουτου εμφράκτουεμφράκτου
επηρεάζειεπηρεάζει τηντην διαδοχήδιαδοχή τηςτης
επαναπόλωσηςεπαναπόλωσης μεμε αποτελέαποτελέ
σματασματα εμφανήεμφανή στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια
τουτου QRS.QRS.

nn 75%75% ασθενώνασθενών μεμε STEMI STEMI 
αναπτύσουναναπτύσουν κύμακύμα QQ στιςστις
απαγωγέςαπαγωγές πουπου καλύπτουνκαλύπτουν
τηντην νεκρωμένηνεκρωμένη ζώνηζώνη..

nn 25% 25% εμφανίζουνεμφανίζουν μείωσημείωση
τουτου ύψουςύψους τουτου R R ..



STEMISTEMI

ΕΡΥΘΡΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ

ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ

STEMI



STEMI STEMI ΜΕΜΕ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

5% 5% STEMI STEMI φυσιολογικάφυσιολογικά
στεφανιαίαστεφανιαία

§§ ΠαρατεταμένοςΠαρατεταμένος σπασμόςσπασμός
στεφανιαίωνστεφανιαίων..

nn ΣτεφανιαίαΣτεφανιαία έμβολαέμβολα..
nn ΣτεφανιαίαΣτεφανιαία νόσονόσο μικρώνμικρών
αγγείωναγγείων πουπου δενδεν γίνονταιγίνονται
εμφανήεμφανή στιςστις στεφανιογραφίεςστεφανιογραφίες..

nn ΑιματολογικέςΑιματολογικές διαταραχέςδιαταραχές πουπου
προκαλούνπροκαλούν θρόμβωσηθρόμβωση in situ.in situ.

nn KKαταστάσειςαταστάσεις πουπου προκαλούνπροκαλούν
αυξημένεςαυξημένες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε ΟΟ2.2.

nn ΥπότασηΥπόταση λόγωλόγω σήψηςσήψης, , 
απώλειαςαπώλειας αίματοςαίματος ήή
φαρμακευτικώνφαρμακευτικών παραγόντωνπαραγόντων..

nn ΣυγγενείςΣυγγενείς ανωμαλίεςανωμαλίες τωντων
στεφανιαίωνστεφανιαίων αρτηριώναρτηριών..



ΧΡΟΝΙΚΗΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ--ΔΟΜΙΚΩΝΔΟΜΙΚΩΝ ––
ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝΙΣΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΣΤΟ ΕΜΕΜ

§§ ΠερίπουΠερίπου ½½ ώραώρα μετάμετά
καικαι αποαπο τηντην πιοπιο
σοβαρήσοβαρή ισχαιμίαισχαιμία, , ηη
μυοκαρδιακήμυοκαρδιακή βλάβηβλάβη
είναιείναι δυνητικάδυνητικά
αναστρέψιμηαναστρέψιμη. . 

§§ ΜετάΜετά αποαπο τοτο σημείοσημείο
αυτόαυτό εμφανίεμφανί ζεταιζεται
προοδευτικήπροοδευτική απώλειααπώλεια
βιωσημότηταςβιωσημότητας..



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ

Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease
7th ed. Philadelphia, WB Saunders 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΑΤΑ
ΝΑΛΩΣΗ

Ο2

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ



ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΣΤΟ ΟΕΜΟΕΜ

ΤοΤο παράπλευροπαράπλευρο στεφανιαίοστεφανιαίο δίκτυοδίκτυο είναιείναι καλάκαλά
ανεπτυγμένοανεπτυγμένο σεσε ασθενήςασθενής μεμε::

§§ ΣτεφανιαίαΣτεφανιαία αποφρακτικήαποφρακτική νόσονόσο, , ιδιαίτεραιδιαίτερα αναν είναιείναι σοβαρήσοβαρή
μεμε απόφραξηαπόφραξη >75% >75% τουτου αυλούαυλού..

§§ ΧρόνιαΧρόνια υποξίαυποξία επιεπι αναιμίαςαναιμίας , , ΧΑΠΧΑΠ..

§§ ΥπερτροφίαΥπερτροφία τηςτης ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας..



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

nn ΜεΜε τηντην διακοπήδιακοπή τηςτης ροήςροής σεσε κάποιακάποια επικαρδιακήεπικαρδιακή
στεφανιαίαστεφανιαία αρτηρίααρτηρία ηη περιοχήπεριοχή πουπου αρδεύεταιαρδεύεται απόαπό αυτήναυτήν
χάνειχάνει τηντην ικανότηταικανότητα νανα επιτελείεπιτελεί συστολικόσυστολικό έργοέργο..

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ::

üü 4 4 τύποιτύποι ανώμαληςανώμαλης συστολήςσυστολής..

üü ΑντιρροπιστικήΑντιρροπιστική υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα τουτου υγιούςυγιούς
μυοκαρδίουμυοκαρδίου..ΈναΈνα μέροςμέρος τηςτης είναιείναι αναποτελεσματικόαναποτελεσματικό αφούαφού
προκαλείπροκαλεί δυσκινησίαδυσκινησία τηςτης περιοχήςπεριοχής πουπου έχειέχει υποστείυποστεί ΕΜΕΜ..
((υποχωρείυποχωρεί σεσε 2 2 εβδομάδεςεβδομάδες) ) 



ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ ΑΝΩΜΑΛΗΣΑΝΩΜΑΛΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣΣΥΣΤΟΛΗΣ

nn ΔυσχρονισμόςΔυσχρονισμός:: δυσαρμονίαδυσαρμονία στηστη χρονικήχρονική αλληλουχίααλληλουχία
τωντων συσπάσεωνσυσπάσεων παρακείμενωνπαρακείμενων περιοχώνπεριοχών..

nn ΥποκινησίαΥποκινησία: : ελάττωσηελάττωση στηνστην έκτασηέκταση τηςτης βράχυνσηςβράχυνσης..

nn ΑκινησίαΑκινησία:: διακοπήδιακοπή τηςτης βράχυνσηςβράχυνσης τωντων μυικώνμυικών ινώνινών..

nn ΔυσκινησίαΔυσκινησία:: παράδοξηπαράδοξη συστολικήσυστολική διάτασηδιάταση..



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

nn ΟΟ κίνδυνοςκίνδυνος ανάπτυξηςανάπτυξης σημείωνσημείων καικαι συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων
ανεπάρκειαςανεπάρκειας τηςτης ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας αυξάνειαυξάνει ανάλογαανάλογα μεμε
τηντην αύξησηαύξηση τηςτης περιοχήςπεριοχής πουπου εμφανίζειεμφανίζει ανώμαληανώμαλη
κινητικότητακινητικότητα..

ØØ > 25% > 25% :: ΚλινικάΚλινικά εμφανήςεμφανής ΚΑΚΑ

ØØ > 40% > 40% :: ΚαρδιογενήςΚαρδιογενής καταπληξίακαταπληξία



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ



ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΛΙΩΝΚΟΙΛΙΩΝ

ΩςΩς συνέπειασυνέπεια τουτου STEMISTEMI εμφανίζονταιεμφανίζονται
αλλαγέςαλλαγές στοστο μέγεθοςμέγεθος, , τοτο σχήμασχήμα καικαι τοτο
πάχοςπάχος τηςτης ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας τόσοτόσο τηςτης
εμφραγματικήςεμφραγματικής όσοόσο καικαι τηςτης μημη
εμφραγματικήςεμφραγματικής πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην
κοιλιακήκοιλιακή λειτουργίαλειτουργία καικαι τηντην πρόγνωσηπρόγνωση
((remodelingremodeling).).

nn ΔιόγκωσηΔιόγκωση τουτου εμφράγματοςεμφράγματος (=(=αύξησηαύξηση τηςτης
έκτασηςέκτασης τουτου ΕΜΕΜ).).

nn ΚοιλιακήΚοιλιακή διάτασηδιάταση..



ΔΙΟΓΚΩΣΗΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΟξείαΟξεία διάτασηδιάταση καικαι λέπτυνσηλέπτυνση τηςτης περιοχήςπεριοχής τουτου
εμφράκτουεμφράκτου,, πουπου δενδεν εξηγείταιεξηγείται αποαπο τηντην
περαιτέρωπεραιτέρω μυοκαρδιακήμυοκαρδιακή νέκρωσηνέκρωση..

ΠροκαλείταιΠροκαλείται απόαπό::

§§ ΟλίσθησηΟλίσθηση μεταξύμεταξύ τωντων μυικώνμυικών δεσμίδωνδεσμίδων..
§§ ΔιάσπασηΔιάσπαση τωντων φυσιολογικώνφυσιολογικών μυοκαρδιακώνμυοκαρδιακών

κυττάρωνκυττάρων..
§§ ΑπώλειαΑπώλεια ιστούιστού εντόςεντός τηςτης νεκρωμένηςνεκρωμένης ζώνηςζώνης..



ΔΙΟΓΚΩΣΗΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

nn ΟΟ βαθμόςβαθμός τηςτης διόγκωσηςδιόγκωσης τουτου ΕΜΕΜ σχετίζεταισχετίζεται
μεμε τοτο πάχοςπάχος τουτου τοιχώματοςτοιχώματος πρινπριν τηντην
εκδήλωσηεκδήλωση τουτου ΕΜΕΜ ( ( ηη κορυφήκορυφή είναιείναι πιοπιο
επιρρεπήςεπιρρεπής στηνστην διόγκωσηδιόγκωση).).

nn ΣχετίζεταιΣχετίζεται μεμε υψηλότερηυψηλότερη θνητότηταθνητότητα..

nn ΣχετίζεταιΣχετίζεται μεμε υψηλότερουψηλότερο επιπολασμόεπιπολασμό μημη
θανατηφόρωνθανατηφόρων επιπλοκώνεπιπλοκών όπωςόπως ηη ΚΑΚΑ καικαι τοτο
κοιλιακόκοιλιακό ανεύρισμαανεύρισμα..



ΚΟΙΛΙΑΚΗΚΟΙΛΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΣΗΔΙΑΤΑΣΗ

nn ΔιάτασηΔιάταση τηςτης μημη εμφραγματικήςεμφραγματικής περιοχήςπεριοχής
πουπου αρχίζειαρχίζει αμέσωςαμέσως μετάμετά τοτο EM  EM  καικαι
εξελίσεταιεξελίσεται επίεπί μήνεςμήνες ήή χρόνιαχρόνια μετάμετά..

nn ΜπορείΜπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί ωςως αντισταθμιστικόςαντισταθμιστικός
μηχανισμόςμηχανισμός πουπου διατηρείδιατηρεί τοντον όγκοόγκο παλμούπαλμού
σεσε περίπτωσηπερίπτωση ενόςενός μεγάλουμεγάλου ΕΜΕΜ..

nn ΣχετίζεταιΣχετίζεται μεμε μιαμια μημη ομοιόμορφηομοιόμορφη
επαναπόλωσηεπαναπόλωση τουτου μυοκαρδίουμυοκαρδίου πουπου
προδιαθέτειπροδιαθέτει τοντον ασθενήασθενή σεσε κοιλιακέςκοιλιακές
αρρυθμίεςαρρυθμίες..



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝΑΛΛΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ØØ ΠνευμονικήΠνευμονική λειτουργίαλειτουργία:: μείωσημείωση όλωνόλων τωντων
πνευμονικώνπνευμονικών όγκωνόγκων, , μείωσημείωση χημικήςχημικής συγγένειαςσυγγένειας
αιμοσφαιρίνηςαιμοσφαιρίνης γιαγια ΟΟ2, 2, υποξαιμίαυποξαιμία, , αύξησηαύξηση τουτου
εξωαγγειακούεξωαγγειακού ύδατοςύδατος πουπου μπορείμπορεί νανα οδηγήσειοδηγήσει σεσε
ΟΠΟΟΠΟ..

ØØ ΠάγκρεαςΠάγκρεας:: υπεργλυκαιμίαυπεργλυκαιμία, , μειωμένημειωμένη ανοχήανοχή GLU.GLU.

ØØ EEπινεφρίδιαπινεφρίδια: : υπερέκκρισηυπερέκκριση κατεχολαμινώνκατεχολαμινών
((μυελόςμυελός), ), κορτικοστεροειδώνκορτικοστεροειδών--κετοστεροειδώνκετοστεροειδών--
αλδοστερόνηςαλδοστερόνης ((φλοιόςφλοιός).).



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ØØ ΤοπικόΤοπικό μυοκαρδιακόμυοκαρδιακό καικαι συστηματικόσυστηματικό
σύστημασύστημα ρενίνηςρενίνης--αγγειοτενσίνηςαγγειοτενσίνης: : 
ενεργοποίησηενεργοποίηση συστήματοςσυστήματος καικαι παραγωγήςπαραγωγής
ΑΑIIII αποαπο τιςτις μημη εμφραγματικεςεμφραγματικες περιοχέςπεριοχές
++ αυξητικώναυξητικών παραγόντωνπαραγόντων, , ΕΤΕΤ--11, , PAIPAI--1, ALD.1, ALD.

ØØ ΝατριουρητικάΝατριουρητικά πεπτίδιαπεπτίδια:: έκκρισηέκκριση BNP BNP αποαπο
τοτο κοιλιακόκοιλιακό μυοκάρδιομυοκάρδιο ((δείκτηςδείκτης βαρύτηταςβαρύτητας
τηςτης δυσλειτουργίαςδυσλειτουργίας τηςτης ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας, , 
αυξημένααυξημένα επίπεδαεπίπεδα==χειρότερηχειρότερη πρόγνωσηπρόγνωση).).

ØØ ΘυρεοειδήςΘυρεοειδής αδέναςαδένας: : συνήθωςσυνήθως
ευθυρεοειδικοίευθυρεοειδικοί, , ενδείξειςενδείξεις μείωσηςμείωσης ΤΤ3 3 μεμε
διάφορεςδιάφορες αλλαγέςαλλαγές σταστα επίπεδαεπίπεδα τωντων ΤΤ44--TSH.TSH.



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝΑΛΛΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ØØ ΝεφρικήΝεφρική λειτουργίαλειτουργία:: οξείαοξεία νεφρικήνεφρική
ανεπάρκειαανεπάρκεια ωςως επιπλοκήεπιπλοκή τηςτης καρδιογενούςκαρδιογενούς
καταπληξίαςκαταπληξίας..

ØØ ΑιματολογικάΑιματολογικά ευρήματαευρήματα:: λευκοκυττάρωσηλευκοκυττάρωση, , 
αυξημένααυξημένα επίπεδαεπίπεδα προιόντωνπροιόντων αποδόμησηςαποδόμησης
τηςτης ινικήςινικής, , αυξημένααυξημένα επίπεδαεπίπεδα αιμοστατικώναιμοστατικών
παραγόντωνπαραγόντων, , αύξησηαύξηση γλοιότηταςγλοιότητας τουτου
αίματοςαίματος..



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn ΑσθενείςΑσθενείς σεσε έντονηέντονη αγωνίααγωνία καικαι δυσφορίαδυσφορία..
nn ΠεριγράφουνΠεριγράφουν τοντον πόνοπόνο μεμε μιαμια γροθιάγροθιά κλειστήκλειστή μπροστάμπροστά
αποαπο τοτο στήθοςστήθος ((σημείοσημείο Levin).Levin).

nn EEμφάνισημφάνιση κρύουκρύου ιδρώταιδρώτα καικαι ωχρότηταςωχρότητας δέρματοςδέρματος
((ενεργοποίησηενεργοποίηση συμπαθητικούσυμπαθητικού).).

nn ΣυχνάΣυχνά βήχαςβήχας μεμε παραγωγήπαραγωγή αφρώδουςαφρώδους, , ερυθρόχρωμουερυθρόχρωμου ήή
αιματηρούαιματηρού πτυέλουπτυέλου..

nn ΚυανέρυθρηΚυανέρυθρη χροιάχροιά σταστα άκραάκρα καικαι σταστα χείληχείλη ((σεσε ασθενήςασθενής μεμε
καρδιογενήκαρδιογενή καταπληξίακαταπληξία).).

nn ΑσθενείςΑσθενείς σεσε σύγχυσησύγχυση ήή μεμε ευφράδειαευφράδεια λόγουλόγου ανάλογαανάλογα μεμε
τοτο βαθμόβαθμό εγκεφαλικήςεγκεφαλικής παροχήςπαροχής αίματοςαίματος..

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn ΣυχνότεραΣυχνότερα φλεβοκομβικήφλεβοκομβική ταχυκαρδίαταχυκαρδία (100(100--110110 bpmbpm).).

nn 95% 95% πρώιμεςπρώιμες κοιλιακέςκοιλιακές συστολέςσυστολές εντόςεντός τωντων πρώτωνπρώτων

4 4 ωρώνωρών απόαπό τηντην εμφάνισηεμφάνιση τωντων συμπτωμάτωνσυμπτωμάτων..

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn ΠλειονότηταΠλειονότητα τωντων ασθενώνασθενών νορμοτασικοίνορμοτασικοί μεμε υπερτασικήυπερτασική
αντίδρασηαντίδραση τιςτις πρώτεςπρώτες ώρεςώρες ((απελευθέρωσηαπελευθέρωση αδρενεργικώναδρενεργικών
παραγόντωνπαραγόντων λόγωλόγω πόνουπόνου--αγωνίαςαγωνίας).).

nn ΣεΣε ασθενείςασθενείς μεμε εκτεταμένοεκτεταμένο ΕΜΕΜ:: ΠτώσηΠτώση ΑΠΑΠ λόγωλόγω
δυσλειτουργίαςδυσλειτουργίας ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας..

nn ΑσθενείςΑσθενείς μεμε καρδιογενέςκαρδιογενές σοκσοκ:: ΕξΕξ ορισμούορισμού ΑΠΑΠ<90<90mmHgmmHg..

nn >50% >50% ασθενώνασθενών μεμε κατώτεροκατώτερο STEMI:STEMI: ΥπότασηΥπόταση //βραδυκαρδίαβραδυκαρδία..

nn 50% 50% ασθενώνασθενών μεμε πρόσθιοπρόσθιο STEMI:STEMI: YYπέρτασηπέρταση//ταχυκαρδίαταχυκαρδία..

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn ΟιΟι ασθενείςασθενείς μεμε εκτεταμένοεκτεταμένο STEMISTEMI συχνάσυχνά αναπτύσσουναναπτύσσουν
πυρετόπυρετό 2424--48 48 ώρεςώρες μετάμετά τηντην εκδήλωσηεκδήλωση τουτου ΕΜΕΜ..

nn ΣεΣε ασθενείςασθενείς μεμε STEMI:STEMI: ΑύξησηΑύξηση τουτου ρυθμούρυθμού τωντων
αναπνοώναναπνοών..

nn ΣεΣε ασθενείςασθενείς μεμε ΟΠΟΟΠΟ: : > 40 > 40 αναπνοέςαναπνοές//min.min.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ
ΘΩΡΑΚΑΣ

KKΑΤΗΓΟΡΙΑΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ

ΙΙ ΑπουσίαΑπουσία υγρώνυγρών ρόγχωνρόγχων καικαι S3 S3 τόνουτόνου

ΙΙΙΙ ΥγροίΥγροί ρόγχοιρόγχοι σεσε <50% <50% τωντων
πνευμονικώνπνευμονικών πεδίωνπεδίων (+ (+ --) ) S3.S3.

ΙΙΙΙΙΙ ΥγροίΥγροί ρόγχοιρόγχοι σεσε >50% >50% τωντων
πνευμονικώνπνευμονικών πεδίωνπεδίων –– συχνάσυχνά οποοπο..

ΙΙVV ΚαρδιογενέςΚαρδιογενές σοκσοκ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΡΟΓΧΩΝ ΚΑΤΑ KILLIP



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn S1S1--S2S2: : ΣυνήθωςΣυνήθως βύθιοιβύθιοι λόγωλόγω ελάττωσηςελάττωσης τηςτης
συσταλτικότηταςσυσταλτικότητας τουτου μυοκαρδίουμυοκαρδίου..

nn S3S3 (( στηνστην κορυφήκορυφή)): : υποδηλώνειυποδηλώνει δυσλειτουργίαδυσλειτουργία τηςτης
ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας μεμε αυξημένηαυξημένη πίεσηπίεση πλήρωσηςπλήρωσης..

§§ S4S4 ((μεταξύμεταξύ στέρνουστέρνου καικαι κορυφήςκορυφής)): : υποδηλώνειυποδηλώνει
ελάττωσηελάττωση τηςτης ενδοτικότηταςενδοτικότητας καικαι αύξησηαύξηση τηςτης
τελοδιαστολικήςτελοδιαστολικής πίεσηςπίεσης ΑρΑρ κοιλίαςκοιλίας..

ΘΩΡΑΚΑΣ -ΑΚΡΟΑΣΗ



ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

nn ΣυστολικόΣυστολικό φύσημαφύσημα κορυφήςκορυφής ( ( σεσε ανεπάρκειαανεπάρκεια μιτροειδούςμιτροειδούς
απόαπό δυσλειτουργίαδυσλειτουργία θηλοειδούςθηλοειδούς μυόςμυός).).

nn ΣυστολικόΣυστολικό φύσημαφύσημα μεμε ρίζορίζο στοστο μεσοκάρδιομεσοκάρδιο καικαι τηντην ΑρΑρ
παραστερνικήπαραστερνική περιοχήπεριοχή ((σεσε ρήξηρήξη τουτου μεσοκοιλιακούμεσοκοιλιακού
διαφράγματοςδιαφράγματος).).

nn ΣυστολικόΣυστολικό φύσημαφύσημα ανεπάρκειαςανεπάρκειας τριγλώχιναςτριγλώχινας ((αποαπο
ανεπάρκειαανεπάρκεια τηςτης ΔεΔε κοιλίαςκοιλίας λόγωλόγω ΠΥΠΥ ήή ΕΜΕΜ τηςτης ΔεΔε κοιλίαςκοιλίας
ήή απόαπό έμφραγμαέμφραγμα θηλοειδώνθηλοειδών μυώνμυών ΔεΔε κοιλίαςκοιλίας).).

nn ΉχοςΉχος περικαρδιακήςπερικαρδιακής τριβήςτριβής 24 24 ώρεςώρες μέχριμέχρι καικαι 2 2 
εβδομάδεςεβδομάδες μετάμετά τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου ΕΜΕΜ ((κυρίωςκυρίως σεσε
εκτεταμένοεκτεταμένο ΕΕ).).

ΘΩΡΑΚΑΣΘΩΡΑΚΑΣ--ΑΚΡΟΑΣΗΑΚΡΟΑΣΗ



ATYATYΠΕΣΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ STEMISTEMI

1.1. ΔύσπνοιαΔύσπνοια χωρίςχωρίς πόνοπόνο εξαρχήςεξαρχής..

2.2. ΆτυπηΆτυπη εντόπισηεντόπιση τουτου άλγουςάλγους..

3.3. ΚλασικήΚλασική σταθερήσταθερή στηθάγχηστηθάγχη χωρίςχωρίς κάποιοκάποιο
σοβαρόσοβαρό ήή παρατεταμένοπαρατεταμένο επεισόδιοεπεισόδιο..

4.4. ΝευρικότηταΝευρικότητα καικαι ανησυχίαανησυχία..

5.5. ΑιφνίδιαΑιφνίδια μανίαμανία ήή ψύχωσηψύχωση..



ATYATYΠΕΣΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ STEMISTEMI

6.6. ΛιποθυμίαΛιποθυμία..

7.7. ΔιάχυτηΔιάχυτη ατονίαατονία..

8.8. ΟξείαΟξεία δυσπεψίαδυσπεψία. . 

9.9. ΠεριφερικήΠεριφερική εμβολήεμβολή..

10.10. ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις τουτου ΚΝΣΚΝΣ πουπου προσομοιάζουνπροσομοιάζουν
τοτο ΑΕΕΑΕΕ..



ΘΡΟΜΒΩΣΗΘΡΟΜΒΩΣΗ



ΕΜΦΡΑΚΤΟΕΜΦΡΑΚΤΟ ΔΕΔΕ ΚΟΙΛΙΑΣΚΟΙΛΙΑΣ
nn 50% 50% ασθενώνασθενών μεμε κατώτεροκατώτερο ΕΜΕΜ
nn 33--5% 5% μεμονωμένομεμονωμένο
nn ΣυχνότηταΣυχνότητα τουτου ΕΜΕΜ χαμηλότερηχαμηλότερη αποαπο τηντην αναμενόμενηαναμενόμενη
((λαμβάνονταςλαμβάνοντας υπόψηυπόψη τηντην συχνότητασυχνότητα τωντων αθηροσκληρυντικώναθηροσκληρυντικών βλαβώνβλαβών τηςτης ΔεΔε

στεφανιαίαςστεφανιαίας).).

ΠλούσιοΠλούσιο παράπλευροπαράπλευρο δίκτυοδίκτυο

ΛεπτόΛεπτό πάχοςπάχος τοιχώματοςτοιχώματος

ΧαμηλότερεςΧαμηλότερες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε ΟΟ2 2 τηςτης ΔεΔε κοιλίαςκοιλίας



ΚΟΛΠΙΚΟΚΟΛΠΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟΕΜΦΡΑΚΤΟ

nn 10% 10% ασθενώνασθενών μεμε STEMISTEMI

nn 4% 4% μεμονωμένομεμονωμένο

nn ΣυχνότεραΣυχνότερα στονστον ΔεΔε
κόλποκόλπο αποαπο τοντον ΑρΑρ

nn ΣυνοδεύεταιΣυνοδεύεται αποαπο
κολπικέςκολπικές αρρυθμίεςαρρυθμίες

ΗΚΓΗΚΓ
nn ΑνασπάσειςΑνασπάσεις ήή
κατασπάσειςκατασπάσεις τουτου PRPR
διαστήματοςδιαστήματος..

nn ΑνώμαλοιΑνώμαλοι κολπικοίκολπικοί
ρυθμοίρυθμοί : : ΚΜΚΜ, , ΚολπικόςΚολπικός
πτερυγισμόςπτερυγισμός, , κομβικόςκομβικός
ρυθμόςρυθμός, , σύνδρομοσύνδρομο
πλανώμενουπλανώμενου βηματοδότηβηματοδότη



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ


